Beste leden, ouders en sympathisanten van den XIIde,

Wat vliegt het scoutsjaar voorbij. We zijn al in november aanbeland. Dat scouting niet alleen
van twee tot vijf is, bewezen we in oktober. Oktober is een bewogen maand geweest. De leiding
heeft zich deze maand sterk ingezet om de groepskas te spijzen. Zo hielp de leiding met het
rondbrengen van De Nieuwe Hasselaar en hielpen we met de organisatie van Dwars Door
Hasselt. Ook de verkenners en de jin staken de handen uit de mouwen, zij verzorgden de
bevoorradingsposten en gaven alle lopers iets te drinken. Bij deze wil ik dan ook iedereen
bedanken voor de inzet voor onze scoutsgroep. Met deze opbrengsten kunnen wij materiaal
aankopen en onze leden voorzien van geweldige activiteiten.
De kapoenen, jongverkenners en verkenners beleefden al hun eerste weekend. Voor een goede
scoutswerking zijn weekends en kampen van enorm belang. Ze zijn de perfecte gelegenheid om
te groeien in het scouts-zijn, niet enkel individueel maar ook in groep. Ze zorgen voor
onvergetelijke momenten van spanning, vriendschap en plezier. Het is dan ook zeer belangrijk
dat men met weekenden en kampen rekening houdt tijdens het plannen van vakanties. Een
kalender met de data van alle groepsactiviteiten en kampen vindt men elders in dit boekje.
Ook de leiding heeft deze maand genoten van een leidersweekend. Er werd hard gewerkt om
de nodige voorbereidingen voor het scoutsjaar te treffen. Ik ben er vast en zeker van overtuigd
dat we dit jaar een sterke, gemotiveerde leidersploeg hebben. Zij zullen naast de wekelijkse
activiteiten, werken aan evenementen zoals de komende winterkampen, paaskampen en groot
kamp.
Zoals de traditie het voorschrijft gaat ook deze maand, 19 november, onze jaarlijkse
mosselavond door. Jullie worden allemaal uitgenodigd in het ontmoetingscentrum in de
Katarinawijk. Voor de kapoenen en welpen zal deze avond om 17h beginnen, de oudere takken
starten om 19h. Zonder de hulp van het oudercomité zou deze avond onmogelijk zijn. Bij deze
wil ik dan ook het oudercomité bedanken voor hun inzet voor de groep. Als u zich als ouder
geëngageerd voelt om hiervan deel uit te maken kan u altijd onze voorzitter Luc Lesire
contacteren: 0477 212.157.
Om af te sluiten wil ik nog eens aan iedereen die zijn lidgeld nog steeds niet betaald heeft vragen
om dit zo snel mogelijk in orde te brengen. Je bent pas verzekerd als je lidgeld betaald is.

Voor vragen steeds bereikbaar.
Stevige linker,
Pieterjan Schols
Toegewijde Mier

Beste scoutsvrienden,

Traditiegetrouw organiseert het oudercomité de jaarlijkse mosselavond ten voordele
van onze jongens.
Wanneer en waar ? Op 19-11-2016 in het Ontmoetingscentrum Katarina
(St Katarinawijk aan de kerk)

Er is keuze uit VIER menu’s :
friet-mosselen aan 17.00 Euro
friet-koude schotel VIS aan 13.00 Euro
friet-koude schotel VLEES aan 13.00 Euro
friet-hamburger aan 7 Euro

Wij verwachten :

- afkorting FM
- afkorting FKSVIS
- afkorting FKSVLEES
- afkorting FH

de kapoenen en de welpen om 17.00 uur.
de overige scouts om 19.00 uur.

Gelieve in te schrijven voor 9-11-2016 via storting op
het nummer: IBAN : BE79 1430 9694 4733

Vergeet als mededeling de TAK van je zoon niet te vermelden.
Voorbeeld van inschrijving :
JANSEN Wim, WK, 1 X FM + 1X FKSVIS + 1X FH = 37 Euro.

Scoutsgroeten,
Het oudercomité

Te storten:
Rekeningnummer:
Vermelding:
Voorbeeld:

€44
BE55 7805 9292 5344
“Lidgeld: + Naam + Voornaam + Tak”
“Lidgeld: Jules Guffens JIN”

Gelieve het lidgeld te betalen voor 8 oktober 2016! Bij vragen of
problemen mag u altijd bellen: Pieterjan Schols 0487/454.984

LEIDING

WELPEN

JVK

VK

JIN

Lange groene
Korte groene
Korte groene
Lange groene
Lange groene
broek
broek
broek
broek
broek
Beige hemd
Beige hemd
Beige hemd
Beige hemd
JIN-uniform
Trui St.-Martinus Trui St.-Martinus Trui St.-Martinus Trui St.-Martinus Trui St.-Martinus
Das St-Martinus
Das St-Martinus Das St-Martinus
Das St-Martinus
Das St-Martinus
+ Dasknoop
+ Dasknoop
+ Dasknoop
+ Dasknoop
+ Dasknoop
Lederen Riem

Lederen Riem

WELPEN


Groepslintje St-Martinus

Takkenteken

Jaarkenteken

Lintje België/Europa

Int. Kenteken 4cm (Paarse

Lederen Riem

Lederen Riem

Lederen Riem

JVK-VK-JIN-LEIDING

Lelie)


Belofteteken

Limburgse Leeuw

Gidsstrepen – PL-strepen

Nesthoekje – Patrouillelintje

Kenteken 70-jaar

Het uniform kan men kopen in:
Open op: Woensdag tem vrijdag
(14u-18u) Hopper
Winkel Hasselt
Zaterdag
(10u-12u30 en 13u30-18u)
Kapermolenstraat 24
3500 Hasselt
011/22 42 42
Behalve de das en groepslintje: vraag deze aan uw leiding.
Op de mosselavond, 19 september zullen er dassen, Sint-Martinus truien en groepslintjes verkocht worden.

Yuuuuuuw, Kapoenen. We hebben al 2 maanden scouts achter de rug en we hebben al vanalles
gedaan. Maar deze maand zit ook weer vol verrassingen. Maar weten jullie welke?? Help ons zoeken
naar de juiste antwoorden…

5 November
gaan we……
A) linkshandig diepzee onderwaterknikkeren
B) Allemaal samen een stuk taart eten bij de oma van Gijs
C) Spreken we af van 2 tot 5 aan ons lokaal in Kiewit om daar samen allemaal leuke dingen te
kneutselen tijdens onze fantastische knutselactiviteit

12 November
Gaan we…..
A) Van 2 tot 5 het grote Mosselspel spelen aan ons
lokaal in Kiewit
B) Heel veel postkaarten kopen…
C) Proberen alle Pokémons te vangen met onze iPad
op Pokémon GO

19 November
Gaan we
A) Nog eens een groot feestje houden voor Gijs zijn verjaardag
B) Afspreken aan de Provenciale Bib van Hasselt om 2u en eindigen in het
Ontmoetingscentrum Katarina (St katarinawijk aan de kerk) om 5 uur.
Voor de grote fotozoektocht!!
C) Niks doen en naar de vieze spruitjes avond van de Chiro.

26 November
Gaan we
A) op Pony’s rijden, op een magische eenhoorn ponykamp
B) Toch nog voor de zekerheid eens kijken of mijn lidgeld wel betaald is en of ik mijn individuele
steekkaart al heb afgegeven, daarna terug mijn bedje inkruipen en heel het weekend slapen
C) Vanaf 2u tot 5u naar Bokrijk, we spreken af aan de Bokrijklaan 1 Genk (kasteel) en hier sluiten
we ook terug af.

ne stevige linker,
Frederik Cressato

Dries Dewez

Gijs Claes

Thomas Scols

DAG KAPOENTJES, leider wouter
en ik hebben examens dus er
gaan veel avond activiteiten zijn
in de maand november!

Maar niet getreurd want bij de
eerste avond activiteit, 5
november, gaan we onze
bekende casino avond
organiseren. Ik hoop dat ik
jullie dan om 19-21u als minigangsters zal zien aan de
lokalen

Op 12 november van 1921u is er een film avond aan
onze lokalen, zeker komen
dus!

Hmmmm, dan ga ik veel
snoep en chips meenemen
nom nom

Hallo, ik ben de
mosselman! Jullie gaan
een spel met mij spelen
19 november van 14-17u.
Zeg allemaal tegen jullie
ouders dat ze die avond
zeker en vast mosseltjes
moeten komen eten op
onze mosselavond!

Seg mannen, als ge van
verrassingen houdt moet ge
zeker de 26ste van 14-17u
naar het lokaal komen. Het
is namelijk
VERRASSINGSACTIVITEIT!

Thomas
Trotse Mustang
0499/28 30 20

Wouter
Cholo
0471/12 87 27

Bert
Sijs
0488/10 82 27

Cedric
Baviaan
0484/56 58 76

Dag welpen,
Wij hebben jullie deze maand nodig voor een aantal super geheime missies in
ons welpenleger. Daarom verwachten we jullie op zo veel mogelijk missies in
jullie perfect uniform. indien je niet kan komen naar een van deze missies
zal je op voorhand iets aan de leiders moeten laten weten. We gaan wel zeer
hard ons best moeten doen om deze missies tot een goed einde te brengen.
1e missie:
Wanneer?: 5 November
Hoe laat?: 14u – 17u
Waar?: de geheime thuisbasis in Kiewit
Wat?: Een super geheime missie die je aan niemand mag doorvertellen!
2e missie:
Wanneer?: 11 November – 13 November
Hoe laat?: Extra informatie in de mail
Waar?: bergeindestraat 40, 3680 Maaseik
Wat?: Weekend
Extra mee te nemen: - €20 cash
- Slaapzak + bedje/ matje
- Pyjama en ander slaapgerief
- Extra sokken en ondergoed
- Kleren
- Gamel en bestek + 1 keukenhanddoek
- …
3e missie:
Wanneer?: 19 November
Hoe laat?: 14u – 17u
Waar?: De provinciale bibliotheek van hasselt.
Wat?: Mega vetcoole stads missie.
Extra info: Na deze missie kunnen jullie lekkere mosseltjes op onze
mosselavond gaan eten in onze andere kazerne, namelijk het
ontmoetingscentrum in de Katarina wijk, hier eindigt onze missie ook.
4e Missie:
Wanneer?: 26 November
Hoe laat?: 14u – 17u
Waar?: de holsteenbron, Hengelhoefseweg , 3520 Zonhoven
Wat?: Geheime bosmissie!
5e missie:
Wanneer?: 3 december
Hoe laat?: 19u – 21u
Waar?: Onze geheime thuisbasis in Kiewit
Wat?: We gaan op fakkeltocht, dus trek zeker allemaal jullie
wandelschoenen aan, en kleed jullie warm aan, neem ook allemaal een fakkel
mee. Hieronder een plan hoe deze wordt gemaakt.
Benodigdheden: Een bezemsteel, leeg blik met een diameter van ongeveer 15
cm, drie plankjes en een ijzeren pin/draad die vuurbestendig is.

Werkwijze: : Maak van de drie plankjes een U-vorm door middel van spijkers.
Vervolgens doorboort men het blik met de pin en bevestigt het aan de twee
kanten aan de U-vorm, zodat het blik vrij kan bewegen. Tenslotte bevestigt
men de U-vorm op de bezemsteel. Voor de opvulling van de fakkel zorgt de
leiding zelf. (Maak je fakkel, want anders heb je er geen!)

Goed welpen, dit zijn al onze missies voor deze maand opgesomd. We gaan er
zeer hard voor moeten werken, we hopen dat jullie allemaal voltallig
aanwezig gaan zijn op deze missies, zo niet, gelieve jullie leiders dan op
voorhand iets te laten weten.
Stevige linker,

Jef
Vermakelijk winterkoninkje

Jasper
Snaakse hardoen

Sam
Rob

Dieter
Lama

Naam voorgerecht: scouts Sint-Martinus, met een snuifje bieber, een klont boter, stukje flopman en een beetje
vanwijck
Benodigdheden voor 10 personen:
-goed humeur
-kleren die vuil mogen worden
-verkleedkleren
-snoep voor de leiding 
-een rugzak vol kleren en gadgets
-een zwemgerief

-perfect uniform
-11,12 en 13 november

Werkwijze:
-5 november gaan spreken we af van 2 tot 5 aan de lokalen. Hopelijk komen jullie allemaal verkleed want we spelen
het grote piratenspel, zelfs de leiding komt verkleed. De winnaar van het spel krijgt ook een leuke prijs, als je verkleed
bent verdient je team al bonuspunten
-11,12 en 13 november gaan we op weekend, joepieeeeeeee eindelijk eventjes weg bij de ouders. Lekker vuil worden
en lekker eten mmmmmmmhhhhhh. En ik hou van kampvuur maken en marshmallows eten
De brief sturen wij
komende week via mail door.
-de 19de november spreken we af aan de bib voor een zeer leuk stadspel, doe warme kleren aan want het word steeds
kouder en kouder brrrrrrrr.
-26 november spreken we weer af aan de lokalen en gaan we naar het pongpingballenbos voor weer een vet bosspel
met de leukste leiding en natuurlijk de leukste spelen.
Afwerking:
-een vleugje vuiligheid
-Jan zijn leuke lach
-Cor zijn goede wil
-de talenten van whv
Ne

Umar

stevige

linker

Cas

Bob

Bram

Ons boekje stond voor november op deredactie.be we hebben er een screenshot van
kunnen nemen zodat het voor jullie zeer duidelijk is.
Ons winterkamp zal doorgaan van 26-30 december. Het winterkampboekje is
beschikbaar op mosselavond.

Ook deze keer weer een informatief programmaboekje waarmee we jullie ‘verkennerbreinen’,
in volle ontwikkeling, nog wat extra willen stimuleren. Lees het grondig, het zou zomaar nog
eens handig van pas kunnen komen!

1. Kompas
Een kompas is een apparaat dat wordt gebruikt om de
huidige richting ten opzichte van het noorden te bepalen.
Een kompas wijst altijd het noorden aan. Hierdoor kan
men zich oriënteren en de richting bepalen om naartoe
te gaan. Er wordt al in de 12e eeuw voor het eerst over
het begrip 'kompas' gesproken.

Handig hulpmiddel? Tip?

Aardmagnetisch veld
Het aardmagnetisch veld speelt een belangrijke rol in de
werking van een kompas. Het aardmagnetisch veld is
het magnetisch veld dat om de aarde heen ligt. Grofweg
is het aardmagnetisch veld te beschrijven aan de hand
van een magnetische zuidpool die zich in het noorden
bevindt en een machnetische noordpool die zich in het
zuiden bevindt. Deze beschrijving wordt ook wel het
geomagnetische dipoolveld genoemd.

Hoe werkt een kompas?
In het kompas bevindt zich een naald. Deze naald is magnetisch, omdat de aarde ook magnetisch is. Een
magneet heeft als eigenschap dat tegenpolen elkaar aantrekken en dezelfde polen elkaar afstoten. Een
noordpool van een magneet stoot dus een noordpool van een andere magneet af. Een noordpool van de ene
magneet en de zuidpool van een andere magneet trekken elkaar echter aan. Van vrijdag 4 november om 21h00
tot zaterdag 5 november 11h00 aan de kanaalkom. Verdere info volgt nog maar een kleine tip, neem een
slaapzak mee. Stel nu de aarde voor als een grote staafmagneet die van de geografische noordpool naar de
geografische zuidpool loopt, dan ligt de zuidpool van deze magneet bij de Noordpool en de noordpool van deze
magneet bij de Zuidpool. Verder is gegeven dat de naald in je kompas als uiteinde een noordpool heeft. Dit
betekent dus dat de magnetische zuidpool en de noordpool van de naald van je kompas elkaar aantrekken.
Aangezien de magnetische zuidpool zich op de Noordpool bevindt, zal de magnetische naald van je kompas altijd
naar het noorden wijzen.

2. De 12 Lichaamstaal Tips
1. Zit niet met je armen en benen over elkaar – Door je armen en benen gesloten te houden kom je defensief
over. Hou je armen en benen voortaan open.
2. Maak oogcontact, maar staar niet – Geen oogcontact maakt je onzeker, 12 november maar te veel is creepy.
Wanneer je met een groep praat, wissel dan steeds af om iedereen wat aandacht te geven.
3. Neem ruimte in – Ga breed staan of zit met je benen wijd uit elkaar. Het straalt zelfvertrouwen uit.
4. Ontspan je schouders – Gespannen schouders zorgen ervoor dat je schouders naar voren en naar boven
komen. Laat ze zakken van 2 tot 5 en beweeg ze iets naar achter.
5. Knik met je hoofd wanneer iemand praat – Knik soms even om te laten zien dat je luistert. Door woorden
te herhalen komt het zelfs nog beter over.
6. Zit rechtop – Je hoeft niet heel stijf rechtop te zitten, maar ga ook niet onderuitgezakt hangen. Gewoon een
goed postuur.
7. Leun naar achter – Naar voren leunen betekent dat je graag wil horen wat de ander zegt. Naar achter leunen
komt sterker over.
8. Lachen! – Iedereen houdt van lachende mensen. Doe alleen niet alsof :-)
9. Blijf van je gezicht af – Het ziet er onzeker uit.
10. Kin naar boven – Kijk niet naar beneden, maar aan de bieb van Hasselt hou je hoofd naar boven en kijk met
je ogen recht vooruit.
11. Maak grote gebaren, praat met je handen – Gebruik je handen om je woorden kracht bij te zetten. Doe het
wel langzaam en zelfverzekerd.
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Deze kalender geeft een overzicht van de activiteiten die nu al reeds vastliggen. De andere activiteiten zullen elke
maand in het voorwoord worden aangekondigd en zullen uiteraard ook zichtbaar zijn op onze website.
U kan deze pagina uit het boekje halen en ergens ophangen en aanvullen met de nieuwe activiteiten.

12. Hou je drankje naast je – Als je een drankje voor je houdt komt het over alsof je met je armen over elkaar
staat. Hou het daarom naast je benen.

3. Welkom frietliefhebber.
Volg onderstaande instructies nauwlettend en geniet van de beste friet die je ooit zal eten.
Het recept
Begin met het schillen van de aardappelen. Snij ze in plakjes van minimaal 1 cm dik en snij de plakjes tenslotte
in frietstaafjes van 1 cm vierkant. Frietjes goed drogen in keukenpapier of een schone handdoek.
Nota: je kan de frietstaafjes enkele minuten in koud water leggen. Hierdoor komt een groot deel van het zetmeel
vrij en de frietjes zullen er krokanter door worden.
Verwarm het vet of de olie in de frietpan tot 160°C. Doe een handvol aardappelen in de pan: zeker niet te veel
frietjes ineens want dan koelt het vet te snel af. Enkele minuten laten bakken (4-8 minuten, afhankelijk van de
hoeveelheid en het soort aardappelen), regelmatig schudden om te voorkomen dat ze aan elkaar gaan plakken.
Leg een stuk keukenpapier in een kom en laat de voorgebakken frieten erin uitzweten en afkoelen gedurende
minstens een 1/2 uur.
Tenslotte het vet opwarmen tot 190°C en de friet nog enkele minuten bakken tot ze goudkleurig zijn. Op deze
manier worden de frieten krokant aan de buitenkant en 'mals' aan de binnenkant, zoals het hoort!
Opdienen met een beetje zout en eventueel wat mayonnaise.
Belangrijke details:
Snij de frieten niet te dun (zie verder). 1 cm vierkant is de juiste afmeting. Probeer ze 19 november ook zo
'balkvormig' mogelijk te snijden: puntjes verbranden snel. Je zal natuurlijk meer aardappelen nodig hebben.
Bak niet te veel 16h00 tot 19h00 frieten ineens: het vet zal te snel afkoelen en het resultaat is wakke en vette
friet.
Bak de eerste keer niet te lang: de frietjes mogen nauwelijks van kleur veranderen.
Het deksel van je frietpot niet sluiten, alle moderne frietpotten met filters ten spijt.
Gebruik nooit ingevroren of beginnen aan kanaalkom en eindigen aan Catharinawijk waar onze jaarlijkse
mosselavond doorgaat voorgebakken friet. Ga naar een McDonalds als je dat lekkerder vindt ...
Variaties
Franse friet (ook gekend als luciferaardappeltjes) zijn dunner dan de echte friet. Hun smaak is OK maar ze zijn
aanzienlijk vetter! In 1 keer bakken op 180°C.
Andere variaties zijn ondermeer stro-aardappelen (1,5 mm dik, 1 maal bakken) en ...
Aardappelwafeltjes (gesneden met een speciaal mes).

4. Handboek – Deel 1: Beginnen met poker en pokersoftware
*Dit artikel werd oorspronkelijk geschreven in 2010.

Dit artikel is het eerste artikel in een reeks, waarbij we
stap voor stap bekijken wat nodig is om een goede
pokerspeler te worden en te blijven. Hiervoor
gebruiken we de meer dan 350 strategie artikelen die
inmiddels op PokerNews.nl verschenen zijn.

Geregeld komen er nieuwe spelers op het forum, die een topic openen met de vraag waar ze moeten beginnen.
Wat moet je lezen, waar moet je kijken, waar moet je spelen en hoe moet je spelen als je wilt pokeren? Om
spelers te helpen bij wat ze moeten lezen is dit het eerste deel van een serie artikelen die je kunt zien als een
soort handboek voor pokerspelers. We gaan kijken naar de reeds geschreven artikelen op PokerNews en geven
aan welke artikelen op welk moment en met welke bril gelezen kunnen worden.
Het doel hiervan is tweeledig. Het eerste is spelers helpen bij hun weg door pokerstrategie en het tweede is een
duidelijk overzicht van verschenen artikelen. Zoals vermeld zal de serie bestaan uit een aantal artikelen, die
steeds verwijzen naar reeds verschenen artikelen. Deze serie zal beginnen met eenvoudige, basis artikelen en
naar mate de serie vordert, zullen de artikelen wat meer vergen van je pokerintelligentie. Voor dit artikel is
nauwelijks basiskennis vereist. Bij latere artikelen zal dat steeds meer wel het geval zijn.
Beginnen met online poker
Als je op de site van PokerNews.nl terecht bent gekomen, ben je waarschijnlijk serieus 26 november
geïnteresseerd in het spelen van poker. Op PokerNews.nl staat een berg informatie, te beginnen met de dingen
die je moet weten als je het eerst online gaat spelen. Daarvoor kun je op de “Leer poker”button klikken,
bovenaan de pagina.
Hier kom je de spelregels tegen van verschillende poker varianten. No limit texas holdem is momenteel
verreweg de meest gespeelde variant, en daar gaan ook de meeste strategie artikelenover op de site. Een stuk
daarachter komen Limit Hold'em en Pot Limit Omaha. Ook vind je op de site veelgebruikte pokertermen en zijn
er verschillende FAQs over online poker. Als je een algemene vraag hebt over online poker, kun je daar kijken
of je het antwoord kunt vinden.In het verleden zijn twee artikelen op PokerNews.nl verschenen over het
beginnen met online poker. Beiden beschrijven in hoofdlijnen wat je moet weten. Ze gaan niet over strategie of
bepaalde handen, maar beschrijven wat wetenswaardigheden aan onze bomme lokalen aan kanaalkom over
online poker. Je moet je wel realiseren dat de ontwikkelingen in online poker redelijk hard gaan. 5 jaar geleden
werd het nog door weinigen gespeeld en de afgelopen jaren is er op allerlei manieren ingespeeld op de groeiende
populariteit van poker.
Kies je pokersite
Begin 2009 is gekeken naar welke pokersites het meest populair waren. Hier zijn verschillende elementen aan
bod gekomen die belangrijk zijn bij je keuze voor een bepaalde site. Daarbij moet je denken aan hoe goed de
software is, de support, het spelersvolume, spelaanbod, rakeback en bonussen. Let wel op, dat als je op de
laagste limieten speelt, bonussen nauwelijks vrij te spelen zijn en rakeback niet heel belangrijk is. Dit zou dus
pas later een reden moeten zijn om voor een bepaalde site te kiezen.
Verreweg de meeste sites zijn veilig om op te spelen. Zeker de grote sites zijn internationaal georiënteerde
bedrijven met veel klanten en ook veel werknemers. Van 20h tot 22h, verkleden mag als hierdoor uw pokerface
beter uitkomt Heel af en toe gaat het nog wel eens mis (), maar bij de grote sites zit je normaal gesproken
gewoon veilig.

Zo zo, hopelijk heeft het iets bijgedragen aan jullie algemene kennis. Daar zullen we komende
maand achter komen. En zo niet dan heb ik drie woorden, foei foei foei.
Ne stevige linker,
de verkenner leiding.
Jörne

Mathias

Daan

Senne

Dag allerliefste jiiiiiinstertjes, zijn jullie klaar voor een nieuwe maand vol vermaak en vertier?
Hopelijk wel want de maand november zit weer boordevol plezier!

Op 5 november hebben hebben we het grote mysterieuze Boudewijn en Fabiola spel van 2 tot
5 waarin we ontdekken wie Fabiola nu eigenlijk echt is…

Op 12 november hebben we de kleine niet heel grote vraagtekenactiviteit van veertien uur tot
zeventien uur (14 tot 17u voor de analfabeten onder ons) aan onze lokalen (Slachthuiskaai 22
voor de gedesoriënteerde onder ons (lees Carlito)). Kijk maar in de groep voor meer info
hierover of hieromtrent.

Op 19 november is het weer tijd voor onze jaarlijkse mosselavond. We spreken af om 5 uur
aan ons lokaal met de vélo en gaan dan om 7 gezellig samen door naar de mosselavond om
zoals elk jaar ons heerlijke dessert te verkopen: Flamoesh-ijs ofzo, we zullen nog wel zien.

Op 26 november is het weer zover: jullie moeten weer in de leiding staan bij de jongste
takken.
Bel dus op tijd jullie hopmannen!
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Toegewijde Mier
Onbezweken Phoca
Goedgemutste Cavia
Doordrijvende Seriema
Levendige Das
Geëngageerde Secretarisvogel
Coulante Klipdas
Gezellige Coscoroba
Goedgemutste Cavia
Pittige Moeriki
Sneeuwstormvogel
Praatlustige Panda
Damhert
Trotse Mustang
Baviaan
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Vermakelijk Winterkoninkje
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Theatrale Wolf
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Doordrijvende Seriema
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Zavelvennestraat 182, 3500 Hasselt
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Nobellaan 8, 3500 Hasselt
Putvennestraat 80, 3500 Hasselt
Vlindersstraat 36, 3500 Hasselt
Maastrichtersteenweg 100, 3500 Hasselt
Putvennestraat 37, 3500 Hasselt
Oude Heidestraat 49, 3511 Kuringen
Nieuwstraat 103, 3511 Kuringen
Nobellaan 8, 3500 Hasselt
Weidestraat 18, 3511 Kuringen

0487/454.984
0477/042.166
0473/114.617
0495/380.642
011/227.850
0477/212.157
0473/424.224
0485/611.391
0479/095.099
0473/114.617
0492/789.704

Lisbloemstraat 7, 3500 Hasselt
Berkenlaan 57, 3500 Hasselt
Zavelvennestraat 182, 3500 Hasselt
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Schrijnbroekstraat 36, 3500 Hasselt
Albertkanaalstraat 62A, 3511 Kuringen
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0470/509.224
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Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Gebanne-Groezenstraat 83A, 3500 Hasselt
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Kunstlaan 10 bus 9, 3500 Hasselt
Teschlaan 18, 3500 Hasselt
Gebanne-Groezenstraat 83A, 3500 Hasselt
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Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Vijversstraat 41, 3500 Hasselt
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Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Weidestraat 18, 3511 Kuringen
Gebanne-Groezenstraat 83A, 3500 Hasselt
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0495/380.642
0497/539.400
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0498/577.541
0477/042.166
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0472/999.556
0472/446.145
0470/018.328
0493/667.447

